Vedtægter for
Bjerring Kreativ Juniorklub

§1
Klubbens formål er at samle børn og unge fra og med 4.klasse til og med 7. klasse samvær og
kreativ virksomhed i deres fritid, i Bjerring og omegn.

§2
Klubbens hjemsted er Bjerring, Viborg kommune, og virksomheden gennemføres på
Gudenådalens Friskole, Bjerring Hede 13 B. 8850 Bjerringbro.

§3
Udgifter ved Klubbens drift afholdes ved tilskud fra kommunen i henhold til lov om støtte til
folkeoplysning, ved opkrævning af medlemskontingent og ved forskellige arrangementer
arrangeret i klubben.

§4
Klubben ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for klubbens virksomhed og økonomi.
Bestyrelsen ansætter og afskediger klubbens leder, eller alternativ frikøbes klubleder fra
anden ansættelse sted og efter indstilling fra denne, klubbens øvrige medarbejdere. Lederen
har overfor bestyrelsen det pædagogiske ansvar for virksomheden. Bestyrelsen udarbejder
efter indstilling fra klubbens leder den årlige plan og det årlige budget og regnskab, som
følger kalenderåret.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for klubbens regnskab.
Regnskabet føres af kassereren og medlemsregisteret af klubbens leder.
Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§5
Ingen af bestyrelsesmedlemmerne eller klubbens leder eller øvrige medarbejdere hæfter
personligt for de klubben påhvilende økonomiske forpligtelser, der udelukkende kan søges
fyldestgjort i klubbens eventuelle formue.
Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forekommende spørgsmål, herunder dispositioner
vedrørende fast ejendom. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af bestyrelsen.

§6
Bestyrelsen består af minimum 3 dog max. 5 forældre, til medlemmer i klubben, der vælges
på en årlig generalforsamling, hvor forældrene har stemmeret og kan vælges. Tilsvarende
vælges en suppleant.
Endvidere kan der vælges blandt medlemmerne 2 personer til bestyrelsen, som disse har dog
ikke stemmeret.
Ved bestyrelsesmøderne deltager de ansatte
Bestyrelsen vælges for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Der afholdes ordinær generalforsamling senest den 1. oktober hvert år.

Dagsorden ved generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg til bestyrelsen (alle på valg)
6. Valg af revisor.
7. Evt.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

§7
Bestyrelsen afholder mindst 2 årlige møder, et forår og et i efteråret. Ekstraordinært møder
afholdes, når formanden eller 2 af medlemmerne forlanger det.

§8
Ændringer af vedtægter kan kun finde sted på generalforsamling, ved flertal, fra de
fremmødte medlemmer.

§9
Opløsning af klubben besluttes på samme måde som vedtægtsændringer, dog med en
efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, med endelig vedtagelse af opløsningen af
foreningen.

§10
Eventuelle overskydende midler vil være at anvende til fremme af lignende virksomhed for
børn og unge i Bjerring og omegn.

Bjerring, den

